
 

 

 

  

 جوي والحائر 51 عشيرة سدير 26 حي الملك عبدالعزيز بالمجمعه 1
 حي اليرموك بالزلفي 52 الصفرات 27 بالمجمعة الندلسا حي 2
 حي اليمامة بالزلفي 53 تمير حي العزيزية 28 المجمعةحي المطار ب 3
 حي سمنان بالزلفي 54 تمير حي الخالدية 29 حي اليرموك بالمجمعة 4
 حي القدس بالزلفي 55 تمير حي المراجيم 30 حي الجامعيين بالمجمعه 5
 حي الزهرة بالزلفي 56 الوسيعة 31 حي المقبل بالمجمعه 6
 حي الروضه بالزلفي 57 مبايض 32 حي الملك فهد بالمجمعة 7
 حي العزيزية بالزلفي 58 الشعب 33 حي البصيره –حرمه  8
 حي الصديق بالزلفي 59 الشحمة 34 الروضة – حرمه 9

 حي السيح بالزلفي 60 مشذوبة 35 الشمالية – حرمه 10
 حي الخالدية بالزلفي 61 أم الجماجم 36 بالحوطة البدر حي 11
 مخطط التركي بالزلفي 62 مشلح 37 وطة سديرحي النهضة بح 12
 الزلفي –مركز الثوير التابعه  63 حويمضة 38 حي األندلس بحوطة سدير 13
 البطيم بالزلفي 64 أم سدرة 39 حي المدارس بحوطة سدير 14
 مركز الريحية بالزلفي  65 أم سديرة 40 حي الشفاء بحوطة سدير 15
 حي الدويش بالزلفي 66 زهرةشرف ال 41 الربعة بحوطة سدير 16
 حي المنار بالزلفي 67 السحيمي 42 روضة سدير 17
 مليح تابعة لللغاط  68 األرطاوية حي النخيل 43 التويم 18
 المساعدية 69 األرطاوية حي المصيف 44 جالجل 19
 العبدلي 70 األرطاوية حي الخليج 45 العودة 20
 الغيالنة 71 الفريدة 46 الحفنة 21

 سعد 72 حفر العتش 47 الشوية 22

 العادرية 73 الحفيري 48 العمانيه 23

 أم غور 74 الطيري 49 البوبيات 24

 حي النخيل بالغاط 75 الرمحية 50 الشامية 25

 



 

 

 
 76 مركز مشرفة 110 العطار  144 مطربة التابعة لرماح 

 78 حي الفاروق بالزلفي 111 الجنيفي 145 الشيحية التابعة لرماح 

بالمجمعة  1928ي ومخطط ح  79 حي سلطانه باالرطاويه  112 أم الطليحه بقطاع األرطاوية  146 

 80 حي الفاروق بالغاط  113 الرفيعه التابعه لرماح  147 أحتياط كلية العلوم الطبية 

 81 مخطط الدراخلي 114 الرفيعة التابعه لتمير  148 أحتياط كلية العلوم والدراسات االنسانية رماح 

 82 حي الفيحاء بالمجمعة  115 المزيرع التابعه لرماح 149 أحتياط كلية العلوم والدراسات االنسانية  الغاط  

( كلية التربية بالزلفي 1أحتياط)  83 النغيق 116 حي المصيف باألرطاوية 150 

( كلية التربية بالزلفي 2أحتياط)  84 العبدليه  117 عشيرة التابعة للزلفي 151 

تياط كلية العلوم والدراسات االنسانية  بحوطة سدير أح  85 أم رجوم  118 جوي التابعة للزلفي 152 

تطبيق العملي والتدريب الميداني لكلية العلوم الطبيه التطبيقيه الى 
 التاهيل الشامل والمراكز الصحية بالمجمعة 

 86 البقاعيه  119 العقلة 153

 87 حي الملك فهد بالغاط  120 مخطط الخلف بالزلفي 154  البتيرا التابعة لقطاع األرطاوية

العذيبي( –)المريزع 2رماح   88 مخططةالجفران داخل رماح  121 مخطط العبدالمنعم بالزلفي 155 

العزة(  –الصمله الشمالية  –آل علي  –) بني عامر 3رماح   89 العرقان برماح  123 علقة بالزلفي 156 

النبطة( –الفراج  –أبو جراح  –الشالش  -)المصخ4رماح   90 زيارات خارجية  124 النشاط  157 

السهول( -بن عوجان-الجمالين -)الصمله الشمالية5رماح  91 حي بدر بالحوطة  125 حي السالم بالزلفي 158 

( 155النقل الترددي )  92 حي المروج بالغاط   126 مخطط الفالح بالزلفي 159 

( 165نقل الترددي )ال  93 حي الورود بالغاط  127 جراب 160 

 94 حي الزهور بالغاط 128 حي الفيصلية بالزلفي 161 العيطليه 

( 157النقل الترددي )  95 حي اليايمين بالغاط  129 أبو طلحه بقطاع األرطاوية  162 

 96 حي الربيع بالغاط  130 برزان التابعه لفطاه األرطاويه   163 أم حرم

 97 حي الجابرية باإلرطاويه 131 اللهابه التابعه لقطاع رماح  164 حي خفية بروضة سدير

 98 بوضا 132 حي السعادة باألرطاوية  165 مركز مشاش عوض 

 99 الرويضة التابعة لتمير  133 حنيدر  166 مزارع مليح

على طريق الحاير  –النزيه   100 برزة 134 حي الملك عبدهللا بالمجمعة  167 

 101 مصدة 135 المعشبة  168 النصاريه التابعه لجوي 

 102 الشهبة  136 المشلة التابعة لرماح  169 مزارع الحماد 

 103 خطامه  137 الجبل الشمالي بالزلفي  170 طالبات اإلمتياز

 104 الصملة الشرقيه  138 زيارات داخلية  171 الرويضة 

 172 حي المروج 
حتياجات الخاصه مسار ذوي األ

 )طالبات( 
 105 الفيحانيه التابعه لمحافظه رماح  139

( التابعه لمحافظة رماح 60مخطط الستين ) 140  حي الروابي بالزلفي  173 تطبيق عملي   106 

 107 حي أم عنيق بحوطة سدير 141 مسار قطاع االرطاويه صحي 174 مسار ذوي األحتياجات الخاصه )طالب(  

ألرطاويهمسار صحي ا  108 الجنوبية بسدير 142 حي الجبل بالجوطه  175 

(28حي ) 143 العبدلي    109 


